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Број: 

Датум:  

Београд 

 

 

З А П И С Н И К 

 

  

са 214. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, 

одржане 02. марта 2020. године, са почетком у 11.00 часова. 

 

Седници су присуствовали следећи чланови Савета: 

 

1. Горан Петровић, заменик председника Савета 

2. Александра Јанковић, чланица Савета 

3. Оливера Зекић, чланица Савета 

4. Александар Витковић, члан Савета 

5. Вишња Аранђеловић, члан Савета 

6. Слободан Цвејић, члан Савета 

 

Седници су присуствовали и: 

1. Рајка Галин Ћертић, извршни директор 

2. Милан Тодоровић, генерални секретар 

3. Стевица Смедеревац, начелник Службе за надзор и анализу 

4. Драгана Таљић, секретар канцеларије Савета 

 

Седница је одржана у седишту Регулаторног тела за електронске медије, Трг 

Николе Пашића 5, Београд, у сали за одржавање седница, на IV спрату. 

 

Седницом је председавао, заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић који 

је констатовао да седници присуствује већина чланова Савета, те да Савет има кворум 

за рад и пуноправно одлучивање. 

 

За седницу је предложен следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 213. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

19.02.2020. године, Записника са 372. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане 

дана 25.02.2020. године, Записника са 373. ванредне седнице Савет РЕМ-а 

одржане дана 27.02.2020. године;  

3. Доношење Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање 

регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата;  

 

  

 

1. Усвајање дневног реда; 
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Током расправе о усвајању дневног реда члан Савета Слободан Цвејић 

предложио је да се дневни ред допуни тачком «Разматрање и доношење одлуке о 

наступању РЕМ у јавности током предизборне кампање». Такође, члан Савета Оливера 

Зекић је предложила допуну дневног реда тачком «Разматрање и доношење одлуке о 

стављању под надзор током предизборне кампање ПМУ TV N1, TV Nova S а заменик 

председника Савета Горан Петровић предложио је допуну у виду тачке «Разматрање 

Захтева за мишљење ПМУ Радио-телевизија Крагујевац д.о.о.-РТВ Крагујевац и 

доношење одлуке». Заменик председника Савета РЕМ Горан Петровић констатовао је 

да се предложени дневни ред допуни следећим тачкама: 

 

1. Разматрање и доношење одлуке о наступање РЕМ у јавности током предизборне 

кампање; 

2. Разматрање и доношење одлуке о стављању под надзор током предизборне 

кампање ПМУ TV N1, TV Nova S; 

3. Разматрање Захтева за мишљење ПМУ Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. 

Крагујевац - РТВ Крагујевац и доношење одлуке;  

 

Након разматрања наведеног, Савет РЕМ једногласно усвојио дневни ред 214. 

редовне седнице: 

 

1. Усвајање дневног реда; 

2. Усвајање записника са 213. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

19.02.2020. године, Записника са 372. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25.02.2020. године, Записника са 373. ванредне седнице Савет 

РЕМ-а одржане дана 27.02.2020. године;  

3. Доношење Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне 

кампање регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата;  

4. Разматрање и доношење одлуке о наступање РЕМ у јавности током 

предизборне кампање; 

5. Разматрање и доношење одлуке о стављању под надзор током предизборне 

кампање ПМУ TV N1, TV Nova S; 

6. Разматрање Захтева за мишљење ПМУ Радио-телевизија Крагујевац д.о.о.-

РТВ Крагујевац и доношење одлуке;  

 

 

 

2. Усвајање записника са 213. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 

19.02.2020. године, Записника са 372. ванредне седнице Савета РЕМ-а 

одржане дана 25.02.2020. године, Записника са 373. ванредне седнице Савет 

РЕМ-а одржане дана 27.02.2020. године;  

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се записник 213. редовне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 19.02.2020. 

године, Записник са 372. ванредне седнице Савета РЕМ-а одржане дана 25.02.2020. 
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године, Записник са 373. ванредне седнице Савет РЕМ-а одржане дана 27.02.2020. 

године. 

 

 

 

3. Доношење Препоруке комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне 

кампање регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата; 

 

Током расправе о предметној тачки дневног реда чланови Савета су 

расправљали о предлогу члана Савета Јудите Поповић а који је подржао члан Савета 

Слободан Цвејић да се у наслову предложене тачке дода реч „обавезујућа“ и дошло се 

до закључка да је наслов препоруке у складу са чланом 47 став 5 Закона о електронским 

медијима где су опште одредбе пружаоца који каже: „поштује забрану политичког 

оглашавања ван предизборне кампање, а у току предизборне кампање да регистрованим 

политичким странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без 

дискриминације“. 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се Препорука комерцијалним пружаоцима медијске услуге о 

обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање 

регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата која гласи:  

Ради обезбеђивања заступљености без дискриминације у току предизборне кампање 

регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата препоручује се 

пружаоцима медијске услуге да: 

 
1. приликом информисања о предизборним активностима подносилаца изборних 

листа и кандидата обезбеде њихову заступљеност у програму без 

дискриминације, имајући у виду значај политичких странака и кандидата, 

односно значај догађаја у којима они учествују; 

2. предизборни програм јасно одвоје од остатка програма звуком и сликом (најавна 

и одјавна шпица), јасно га означе текстуалним обавештењем (нпр. предизборни 

програм, председнички избори, политички маркетинг, изборни маркетинг, 

политичке рекламе и сл.) током целог његовог трајања, не емитују предизборни 

програм у току и најмање десет минута пре или након емитовања дечије емисије, 

односно емисије намењене малолетницима; 

3. поштују правила професионализма, објективности и новинарске етике када 

извештавају о политичким дешавањима и у информативним емисијама, изван 

програма који се односи на предизборну кампању, обавештавају о актуелним 

збивањима и активностима државних органа и функционера на начин да 

извештавање не садржи посебно промотивно упућивање на подносиоце 

изборних листа, кандидате са изборних листа или њихове активности, идеје или 

политичке ставове; 

4. приликом емитовања политичких огласних порука примењују одредбе прописа 

којима се уређује област телевизијског и радијског оглашавања; 
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5. ако је више подносилаца изборних листа или кандидата заинтересовано за 

емитовање својих политичких огласних порука у програму, а не постоје 

технички услови да се њихови интереси задовоље у целости, време намењено 

политичком оглашавању расподеле на подносиоце изборних листа или 

кандидате сразмерно њиховој исказаној заинтересованости; 

6. предизборни програм не емитују 48 часова пре дана одржавања избора и на дан 

одржавања избора до затварања бирачких места. 

 

Налаже се стручној служби да Препоруку постави на интернет страници 

Регулатора. 

 

 

 

4. Разматрање и доношење одлуке о наступање РЕМ у јавности током 

предизборне кампање; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Да се у складу са усвојеним Планом праћења програма пружалаца медијских 

услуга током предизборне кампање за републичке, покрајинске и локалне изборе у 

Републици Србији 2020. Године, недељни пресеци (Извештаји) предизборног процеса 

учине доступни јавности тако што ће бити објављени на сајту РЕМ-а и достављени 

медијима. 

 

На предлог члана Савета да Регулаторно тела за електронске медије са 

пружаоцима медијских услуга и то са Јавним медијским сервисима, пружаоцима 

медијских услуга са националним покривањем, пружаоцем медијске услуге N1, 

потпише заједничка изјава о професионалном, одговорном и толерантном извештавању 

током изборне кампање, након спроведене дискусије заменик председник Савета 

предложио је доношење одлуке о усвајању предлога за потписивање заједничке изјаве. 

Савет је потребном већином гласова донео следећу  

 

О Д Л У К У 

 

Не усваја се предлог за потписивање заједничке изјаве о професионалном, 

одговорном и толерантном извештавању током изборне кампање. 

 

Чланови Савета су у току дискусије о предлогу за потписивање заједничке изјаве 

о професионалном, одговорном и толерантном извештавању током изборне кампање се 

сагласили да се сви пружаоци медијских услуга чији су програми доступни грађанима 

Републике Србије обавесте о посебној потреби поштовања основиних начела о 

професионалном, одговорном и толерантном извештавању током предизборне 

кампање. Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Да се на сајту РЕМ-а објави и да се медијима достави следеће Обавештење: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ свим пружаоцима медијских услуга  

чији је програм доступан грађанима Републике Србије 

 

Савет Регулаторног тела за електронске медије ће приликом надзора 

програмских садржаја чији је програм доступан грађанима Републике Србије о 

политичким дешавањима током предизборног процеса нарочито ценити поштовање 

следећих начела: 

 

1. О остваривању права грађана да буду истинито, потпуно и благовремено 

обавештени о питањима од јавног значаја; 

2. Да емитовани програм не садржи информације којима се подстиче, на отворен 

или прикривен начин, дискриминација, мржња или насиље због расе, боје коже, 

предака, држављанства, националне припадности, језика, верских или 

политичких убеђења, пола, родног идентитета, сексуалне оријентације, имовног 

стања, рођења, генетских особености, здравственог стања, инвалидитета, 

брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосне доби, изгледа, чланства у 

политичким, синдикалним и другим организацијама и других стварних, односно 

претпостављених личних својстава; 

3. Да емитовани програмски садржај никог не вређа и да се не изазива мржња или 

нетолеранција, злоупотребљава поверење, однос зависности, лаковерност, 

недостатак искуства или знања и сујеверје гледалаца.  

4. Да се приказивањем програмских садржаја не угрожавају слободан проток 

информација путем медија, као ни уређивачка независности пружалаца 

медијских услуга, а нарочито вршењем притиска, претњом, односно уценом 

уредника, новинара или извора информација. 

 

 

 

5. Разматрање и доношење одлуке о стављању под надзор током предизборне 

кампање ПМУ TV N1, TV Nova S; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 

 

О Д Л У К У 

 

Доноси се одлука да се ставе под надзор током предизборне кампање ПМУ TV 

N1, TV Nova S. 

 

 

 

6. Разматрање Захтева за мишљење ПМУ Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. 

Крагујевац - РТВ Крагујевац и доношење одлуке; 

 

Након спроведене дискусије, заменик председника Савета је предложио, а 

чланови Савета једногласно донели 
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О Д Л У К У 

 

Да се у току предизборне кампање на ПМУ Радио-телевизија Крагујевац д.о.о. 

Крагујевац - РТВ Крагујевац примењује правила која важе за Јавне медијске сервисе. 

 

У складу са наведеном одлуком, упутити допис ПМУ Радио-телевизија 

Крагујевац д.о.о. Крагујевац - РТВ Крагујевац. 

 

Седница завршена у 13.35 часова. 

 

Записник сачинила: 

Секретар Канцеларије Савета 

 

Драгана Таљић 

 

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

 

Горан Петровић 

 

 


